
 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur yang penting terutama bagi 

sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Selain menjadi infrastruktur yang 

terus dibenahi agar dapat menjadi penopang pembangunan nasional dan 

perdagangan dalam negeri, pelabuhan di Indonesia juga dituntut untuk dapat 

menunjang aktivitas perdagangan internasional yang semakin berkembang agar 

efektif dan efisien seiring dengan meningkatnya globalisasi.  Menurut Keputusan  

Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraaan Laut, 

yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan rata-rata volume peti 

kemas mengalami peningkatan sebesar 8.4% setiap tahun, sedangkan 

throughputjuga tumbuh sekitar 7.7% per tahun. Throughput yaitu banyaknya peti 

kemas dalam ukuruan TEU (Tweenty Foot Equivalent) yang masuk dan keluar 

dari terminal peti kemas dalam satu periode waktu tertentu (biasanya dalam 1 

tahun). Kinerja yang lebih baik harus dilakukan oleh pelabuhan Indonesia yang 

akan memberikan nilai tambah untuk mempertahankan posisi kompetitif dalam 

kompetisi pelabuhan internasional karena pelaksanaan undang-undang domestik 

No.17 / 2008 tentang Pelayaran (Syafaaruddin 2015). 

Di Indonesia, terdapat banyak pelabuhan baik yang telah beroperasi sejak 

lama maupun baru dibangun untuk turut memberikan kontribusi terbaik sebagai 

penunjang aktivitas perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. 

Pelabuhan yang sudah dibangun sejak lama salah satunya adalah pelabuhan 

Tanjung Priok yang juga merupakan gerbang utama Indonesia dalam melakukan 

perdagangan internasional dan merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di 

Indonesia. Di pelabuhan Tanjung Priok, terdapat beberapa perusahaan bongkar 

muat sebagai operator bongkar muat peti kemas yang juga merupakan anak 

perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), diantaranya PT. IPC Terminal 

Peti kemas, PT. Jakarta International Container Terminal (PT JICT), PT TPK 

KOJA, PT Terminal Tanjung Priok (PT PTP), PT Multi Terminal Indonesia (PT 

MTI), PT. Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT), dan PT. Terminal Peti kemas 

Indonesia (PT TPI). 

Perusahaan-perusahaan tersebut berperan dalam menunjang kinerja 

pelabuhan Tanjung Priok untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien 

terlebih ditambah dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) di kawasan Asia Tenggara yang menuntut adanya layanan perdagangan 

antar Negara dengan infrastruktur yang lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan 

pelabuhan berikut juga pemeliharaannya tentu penting untuk dilakukan agar 

pelabuhan mampu menunjang peningkatan daya saing industri dalam perdagangan 

internasional. 
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Fakta ini tentu juga menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan 

volume bongkar muat peti kemas ekspor dan impor dalam industri penyediaan 

layanan terminal bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu 

perusahaan terminal bongkar muat yang mengalami penurunan volume adalah PT 

JICT. PT JICT merupakan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999 

dengan kerja sama antara Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dan PT 

Pelabuhan  Indonesia II (Persero). Dalam kurun waktu empat tahun terakhir PT 

JICT terus mendapatkan penghargaan sebagai Terminal peti kemas terbaik se Asia 

dalam kapasitas terminal dibawah empat juta TEUS.  

Namun berdasarkan data laporan kinerja operasional perusahaan, PT JICT 

mengalami penurunan throughput selama tiga tahun terakhir. Penurunan 

throughput pada PT JICT dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: Bagian Operasional PT JICT (data diolah) 

 

Gambar 1 Pertumbuhan throughput PT JICT Tahun 2011-2016 

 

Fluktuasi yang terjadi pada PT JICT terlihat sejak tahun 2011 dimana 

throughput mencapai 2.295 juta TEUS terus mengalami peningkatan sampai pada 

tahun 2013 mencapai 2.424 juta TEUS dan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 

terus mengalami penurunan sampai pada titik 2.144 juta TEUS. Bagi PT JICT 

sendiri maupun bagi pelabuhan Tanjung Priok, penurunan volume bongkar muat 

yang terus terjadi selama tiga tahun terakhir ini merupakan indikasi yang tidak 

baik dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan untuk merubah kondisi tersebut.  

Secara tradisional, kinerja pelabuhan diukur oleh produktivitas penanganan 

bongkar muat kargo pada waktu kapal singgah sampai dengan selesai melakukan 

bongar muat dengan menggunakan faktor tunggal produktivitas dan 

membandingkan realisasi throughput dengan rencana bisnis selama periode waktu 

tertentu (Cullinane et al. 2004). Talley (2006) menjelaskan bahwa “evaluasi 

kinerja pelabuhan dilakukan dengan membandingkan throughput yang sebenarnya 

dan throughput optimal (diukur dalam satuan ton atau jumlah kontainer yang 

ditangani). 

Tentunya, ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya 

penurunan volume bongkar muat peti kemas pada PT JICT. Faktor-faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam perusahaan atau faktor internal maupun faktor dari 

lingkungan luar perusahaan atau faktor eksternal. Beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi kinerja operasional diantaranya yaitu peralatan operasional 

terminal yang sudah mulai usang sehingga menghambat waktu operasi bongkar 
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muat, kurangnya peralatan operasional yang menunjang dan kedalaman laut yang 

dangkal sehingga kapal besar tidak bisa masuk ke pelabuhan dan memilih untuk 

transit di Singapore atau memilih terminal lain yang dapat disinggahi. Menurut 

pihak manajemen PT JICT, faktor eksternal yang berpotensi menyebabkan 

penurunan volume bongkar muat peti kemas PT JICT yaitu pindahnya kapal-kapal 

ke terminal lain karena bertambahnya terminal bongkar muat peti kemas baru di 

wilayah Tanjung Priok Jakarta yang memiliki fasilitas baru dan lebih baik yang 

artinya perusahaan baru ini akan menambah tingkat persaingan dalam industri 

terminal bongkar muat peti kemas di wilayah pelabuhan Tanjung Priok seperti 

terminal New Priok Container Terminal (NPCT) 1, NPCT2 dan NPCT3. 

Berkurangnya kunjungan kapal tersebut disebabkan karena terminal lain 

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Fleksibilitas, 

kehandalan, kecepatan dan harga yang murah merupakan kebutuhan yang 

diinginkan oleh pelanggan saat ini. Dengan demikian, nilai logistik pada industri 

maritim dapat diukur dari efisiensi dan efektivitas operasional yang 

mempengaruhi tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan. Seberapa baik 

penggunaan sumber daya dalam organisasi diukur dengan tingkat efisiensi, 

sementara efektivitas lebih fokus pada tujuan dan target yang akandicapai di masa 

depan berdasarkan strategi organisasi. Dalam rangka untuk mengukur efisiensi di 

sektor logistik, tedapat empat komponen yang akan dinilai, seperti: biaya, aset, 

kehandalan dan daya tanggap/fleksibilitas (Lee dan Song 2010). 

Kualitas kinerja operasional perusahaan terminal bongkar muat peti kemas 

yang tercermin diantaranya dari volume bongkar muat peti kemas perusahaan 

menjadi indikator performansi perusahaan. Kualitas operasional yang baik akan 

membantu perusahaan untuk memberikan pelayanan prima dan memuaskan bagi 

para pelanggan. Sebaliknya, kualitas operasional yang buruk akan membuat 

perusahaan sulit untuk menjadi perusahaan yang terbaik dalam menghadapi 

persaingan dengan kompetitor-kompetitor dalam industri terminal bongkar muat 

peti kemas baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Hal ini menuntut setiap 

perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan dan segera melakukan 

perbaikan jika terjadi penurunan kualitas pelayanan. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong dan 

Baron 1998). Perusahaan juga harus mampu untuk menemukan strategi yang 

efektif dan efisien agar dapat bertahan dalam industri terminal bongkar muat peti 

kemas yang persaingannya semakin ketat seiring dengan terus berkembangnya 

globalisasi dalam perdagangan internasional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Haghihi (2013) mengemukakan bahwa untuk 

mengevaluasi kinerja pelabuhan dan meningkatkan volume peti kemas dapat 

menggunakan metode balanced scorecard (BSC). Karena dianggap alat efektif 

dalam mencapai kesuksesan tujuan dan strategi perusahaan dengan manajemen 

operasional. Selain itu menurut Lin dan Yahalom (2003) balanced scorecard 

merupakan alat evaluasi pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan jangka 
panjang dan tujuan jangka pendek perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelabuhan Kelung khususnya pada bagian stevedoring dan warehousing 

perlu meningkatkan operasional dan menjadi pelopor untuk pelabuhan lainnya. 

Atas dasar latar belakang inilah, maka penulis melakukan penelitian 

mengenai pengukuran dan peningkatan kinerja operasional bongkar muat peti 
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kemas PT JICT dengan beberapa indikator untuk mengetahui faktor yang menjadi 

penyebab menurunnya kinerja operasional PT JICT dan merumuskan strategi 

yang terbaik bagi perusahaan. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut akan 

memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk mencapai tujuan jangka 

pendek operasional dan strategi pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan 

penelitian ini perusahaan dapat mencapai efektivitas operasional dan dapat 

bersaing dalam industri terminal peti kemas lainnya. 

 

Perumusan Masalah 

Produktivitas suatu dermaga atau terminal ditentukan oleh kualitas 

pelayanan dan kecepatan proses bongkar muat barang. Untuk meningkatkan 

kinerja operasional di terminal peti kemas dibutuhkan kesiapan alat, fasilitas, 

keahlian SDM dalam menangani bongkar muat serta peraturan dan disiplin yang 

yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang baik. Kondisi penurunan 

throughtput yang terjadi di PT JICT mulai tahun 2013 sampai 2016 menjadi  tugas 

perusahaan untuk mengevaluasi atas kinerja operasional yang telah dijalankan saat 

ini. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terkait mengenai hambatan yang terdapat 

di lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta merumuskan strategi yang 

dibutuhkan agar perusahaan dapat mempertahankan dan bersaing dengan terminal 

peti kemas lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan atas perumusan 

masalah yang didapat adalah: 

1. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan 

throughput PT JICT? 

2. Bagaimana penjabaran visi dan misi PT JICT, pengukuran kinerja yang 

dilakukan PT JICT untuk memperbaiki kinerja operasional PT JICT dan 

sasaran strategis yang ingin dicapai dalam proses bisnis JICT ? 

3. Bagaimana penentuan prioritas alternatif strategis yang ditetapkan untuk 

peningkatan kinerja operasional bongkar muat peti kemas di PT JICT? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

penurunan throughput PT JICT. 

2. Menganalisis visi dan misi PT JICT, rancangan pengukuran kinerja 

operasional PT JICT dan rancangan sasaran strategi PT JICT. 

3. Menentukan prioritas alternatif strategis peningkatan kinerja operasional 

bongkar muat peti kemas di PT JICT. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, PT 

JICT dan pembaca sebagai berikut: 
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1. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana merancang 

sebuah BSC pada terminal peti kemas. 

2. Bagi PT JICT, akan memperoleh masukan tentang perancangan BSC yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional terminal peti kemas 

dalam memberikan pelayanan operasi yang efesien dan meningkatkan strategi 

manajemen kinerja operasional, serta merencanakan pengembangan dan 

perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang. 

3. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar 

bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen strategik berbasis BSC. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Jakarta International Terminal Container 

dengan melibatkan pihak internal manajemen dan pihak eksternal terkait. 

Penelitian ini dibatasi pada perencanaan pengukuran kinerja dengan pendekatan 

BSC dan dengan indikator-indikator kinerja operasional bongkar muat yaitu 

Waiting Time (WT), Box/Ship/Hour (BSH), Box/Crane/Hour (BCH), Berth 

Occupancy Ratio (BOR), Dwelling Time (DT), Yard Occupancy Ratio (YOR). 

Langkah selanjutnya merumuskan strategi operasional bongkar muat di PT Jakarta 

International Container Terminal pada penelitian ini pembobotan setiap perspektif 

Balanced scorecard dilakukan dengan metode Analytical Hierarcy Process 

(AHP). Tahapan selanjutnya yaitu penetapan prioritas strategi peningkatan kinerja 

operasional bongkar muat dengan metode Analytical Network Process (ANP) 

untuk membantu manajerial mengambil keputusan prioritas yang akan diserahkan 

pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT). 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja  

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi (Armstrong et al. 1998). Dengan itu, kinerja merupakan aktivitas 

melakukan pekerjaaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.  

Menurut Colquitt et al. (2011), mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai 

serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara positif 

maupun negatif, pada penyelesaian tujuan organisasi. 

Menurut Wibowo (2014) kinerja merupakan implementasi dari rencana 

yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. 

Bagaimana organisasai menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya 

akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. 

Menurut Rivai (2006) menganggap bahwa kinerja merupakan suatu perilaku 

yang ditampilkan seseorang yang merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya di dalam perusahaan. Menurut Moeheriono 

(2009) pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 
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